НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
Уколико волиш немачки језик и књижевност, онда
је најновији акредитовани студијски програм на Филозофском факултету у Нишу - Немачки језик и књижевност прави избор за тебе. Овај студијски програм
образује студенте као филологе немачког језика и књижевности и омогућава стицање основних теоријскометодолошких, научних и стручних знања из области
лингвистике, немачког језика, књижевности, културе
и методике наставе. Предмети на студијама Германистике осмишљени су тако да студенти стекну теоријско,
као и практично знање. Упознавање културе земаља
немачког говорног подручја омогућено је и путем организованих студијских путовања или учешћем у програмима за размену студената.

СТУДИЈЕ
Трајање – 4 године
Академски назив: дипломирани филолог – немачки
језик и књижевност.
Студијски програм четворогодишњих основних академских студија Немачки језик и књижевност (240 бодова) ослања се на принципе Болоњске декларације
уз поштовање прописаних стандарда које утврђује
Национални савет за високо образовање Републике
Србије на предлог Националног акредитационог тела.

ПРАКСА
Сарадња са основним и средњим школама у Нишу у
којима студенти могу обављати стручну праксу. Сарадња са Немачком академском службом за размену
ДААД која нуди различите програме студијских боравака и усавршавања. Сарадња са Гете Институтом
у Београду, Амбасадом СР Немачке, као са и Центром за наставна средства у Нишу.

ЗАШТО НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ?
Зато што стичеш неопходне теоријске и практичне
компетенције за обављање послова
•
•
•
•
•
•
•
•

наставника немачког језика за рад у предшколским, основним и средњим школама,
преводиоца за немачки језик,
у установама културе (библиотеке, културни
центри итд.),
у оквиру издавачке делатности,
у дипломатским представништвима,
у редакцијама новина, радија и телевизије,
у привредној делатности
у области туризма итд.

Слушаћеш предавања универзитетских наставника
и научника, аутора стручних књига, научних и стручних радова, који се усавршавају у земљи и иностранству, као и изворних говорника земаља немачког
говорног подручја.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Тест знања из немачког језика (на нивоу А2-Б1). Полагање је у писаној форми. Максималан број поена је 60.
Кандидати који током претходног школовања нису
учили немачки језик, а конкуришу за упис на основне академске студије немачког језика и књижевности, могу се определити да на пријемном испиту,
уместо теста знања из немачког језика, полажу тест
знања и из неког од следећих језика: енглески, руски
и француски језик.
Додатне информације у вези са уписом можете
пронаћи на: http://upis.filfak.ni.ac.rs/.

